Ks. prot'dr hab'Ed**d sienkiewicz
wydzialTeologicay
Uniwe6}retuszczccińskiego

oc€ n a

Szcz€ c in 20.01.20|8 r.

dorobku Daukowego i książki profeŚorskicj pt. ,,Teologia państwa w pismach Jo-

sepha Ratzingera (Benedykta xYD'' w postępowaniuo nadanie tytulu naukowegoprofe.
sora nauk teologicznychks. dr. hab. Januszowi Szulistowi, prof. UMK
l. zyciorys naukorry i działalność
dydakfyczna oraz organizacyjna
Ks. Janusz szu|ist, urodzony 26 rvrześniat973 r. w Kańuzach, po ukończeniuszkoły
podŚawowe.ji Technikum Mechanicznego.zakończonegomaturąw 1993 roku. wstąpil do
wyższego seminarium Duchorvnegow Pelptinie.T}tuł magistrateo]ogii uzyskałw loku
|999 w Kato|ickim Uniwers).tecieLubetskim,na podstawiepracy: TeoĄ/cealneimplikacje
poznania istoty bytu w fenonehologii Edt luhda Husserla, napisanejpod kierunkiemks. dra
AntoniegoDunajskiego.Kandydatdo t}.tułu
profesoranauk teo|ogicznychświęcenia
kapłańskie przyjął23 maja 1999r. z rąk ks. bpa prof.dra hab'JanaBernardaszlagi.
Po trzechlatachpmcy duszpasterskiej.
w roku 2002, ks. Szulisr zostalikierowany na studia specjalistycznez zakresu kato|ickiejnauki społecznejna Wydziale Teologicznym Uniwersytetuw |nnsbrucku.w tym samymczasiestudiowaltakżeteologiędo8matyczną.w roku
2006, po ukończeniu sfudiów sp€ c ja|istycznych z zakesu tęo|ogii,otrzymałt},tułdokora
teologiina podstawielozprawy doktorskiej:Die personaliśtische
Fr{edenselhikyon JohaWEs
Pa l II (Hamb1JrE2008).
Podczaspobyruw Austrii (do I lipca 2OO9roku) ks. Szulist pracorvałjako kapelanw szpitalachrv Hochzirl irv Klinice lv Innsbruckuoraz w Domu starców
Hoetting.a takŹe- na poleceniebiskupaw Innsbrucku- k;erowałreferatemdo sprawduszpastęrstwaobcojęzycznegow Diecezji Tyrolskiej'
od 200ó roku Kandydat do t)1ułuprof€ s ora wykładanaukęspołecznąKościoła
w W}z'
szym seminariumDuchownym w Pe|plinie,a w roku 2oo9 zostałzatrudnionyna Wydziale
Teologicznymw Toruniu jako adiunkt w zakładzieTeologii Moralnej i Katolickiej Nauki
społecfnej.Przedmiotemprowadzonychpżez niego wykładóww tej jednostceolganifacyj.
nej są kwestięnależącedo szerokorozumianychnauk społecznych(m'in. wstępdo socjologii,
polityka społecznapaństwa,teologiamoralnaszczegółowa_ moralność
życia społecznego,
socjologiawychowania,etyka pracy)'Niektóre wykładyprowadzi takż'ew języktr nlemreckim. Prz€ d stawione do oceny pubIikacjei będąceich podstawąprowadzonebadania,pozwalają strvi€ r dzić' że natychmiaŚtpo uzyskaniustopniadokora ks. szulist fozpocząłpracęnao
habilitacją.zostałyone uwieńczonerozprawąhabilitacyjną:|v kienlnht pełniejszegoczlovie.
czeńshł ' Dobro ]|Jspólne wzo|cem dla persondlislycznych odniesień v rzecłĄ|is|ości spoteczno-politycznej.
Ko|okwium habititacyjneodbyło się na Papieskim Uniwers}tęcieJana
Pawłall w Krakowię,w dniu 3l marca20l I roku.
W roku 20]2 ks. szulist podjąłpracęna stanowiskuwykładowcyw wyższej szko|e Komunikacjispołecznej,prowadzączajęciaz wprowadzeniado socjologii (rvykład)'współczesnychproblemórvsocjologicznych(wykład)'etyki pracy (wykład).wprowadzeniado fi|ozofii
(wykład)'etyki zawodu pedagoga(wykład)'Prowadziw tym ośrodku,
otrzymującstanowisko
profesoranadzwyczajnego,równieżseminariumIicencjackie.stanowiskoprofesoranadzwyczajnegootrzymałtakżew Katedrfe Pedagogiki,Katolickiej Nauki społecznęji PrawaKanonicznego UMK (2016 r.). Zaięcia w formie wykładów i senrinariumnaukowego(m.]n.na
temat eklezjologii w nauczaniuBenedyka xvl) Kandydaf prowadziłtakŹe n; Faku|tecie

Teo|ogicznymUniwersytefuw wuerzburgu' trzykrotniewyjeżdzającza granicę w mmach
europejskiegoprogmmuEmsmus+.
Ks' Janusz szulist jest zarówno uczestnikiem,jak i organizatorem'licznych konferencji
naukowych,a takze popular}zującychnaukępre|ekcjioraz całychcyklów wykładów(otwartych). Jeś|ichodzi o te pierwsze,podlegająceszczególnej uwadfe ze wzg|ęduna złoż'ony
przez niego wnios€ k o nadaniet}tufu profesora'to po habilitacjibyłon kierownikiemjednej
konferencjimiędzynarodowejoraz sześcjuogóIńopolskich'Poza tym w trzech konferencjach
ogó|nopolskichuczestniczyłjako członekkomitętuorganizacyjn€ g o.Jak się wydaje,do drugiej grupy or8anizowanychprzez ks' Szulista konfęr€ n cji' na|eżątę kierowanenie ty|ko do
teo|ogów.filozofów czy studentówteologii,a|e równieżdo osób podejmującychzagadnienia
regionalizmu.w związku z Ęm zaangażował
się on w przygotowaniei prowadzenietzw.
AreopaguPe|plińskiego_ ogólnopolskiejkonferencjicyklicznej, organizowanejprzez wydziałTeo|ogicznyUMK w Toruniu,zrzeszenieKaszubsko-Pomorskie
oraz Kurię Diecezjalną
Pe|plińską.Tematyka wygłaszanychw tym cyklu referatów (re|igijność
Pomorza, system
edukacjiregiona|nejna Pomorzu,dziedzictwodiecezjichełmińskiejna Pomorzu)skierowana
byłado szerszegoglona odbiorców,wobec których systematyczna
wiedza teoIogiczna,filozo.
ficzna i socjo|ogiczna,domagasię _ niełatwejz pozycji naukowca_ a|e bardzo potrzebnej,
popularyzacji wiedzy. zostały zorcanizowan. iuf |tzy edycje tychże konferencji, którymi od
samegopoczątkukierowałks. JanuszszuIist.Do wspomnianejpopularyzacji,prowadzonych
przez kandydatabadań naukowych, na|eŻyza|iczyćrównież cykl wykładów soborowych,
zorganizowanychprzez Klub InteligencjiKatolickiej w Toruniu oraz prelekc.jedla Katolickiego stowarzyszenia''Civitas Christiana'''Insł'tutuFormacji Kapłańskiej,Duszpasterstwa
Ludzi Pracy oraz Uniwers}tetuTrzeciego wieku' Do działalności
popu|aryzującej
naukęna|eżą1akzepubIikacjena łamach.Niedzieli.' i .,Pielgrzyma''.Podobniejak \łystąpieniaw T€ .
lewizji Trwam i Radiu Maryja oraz w audycjachRadia G,łosw Pe|plinie,wpro\ładzających
w problemalykęPelplińskiegoAreopagu'Łącząc z tą popularyzatorską
działalnością
dydaktykę nasz Kandydat wygłosiłtrzy cykle wykładów na wydziale Ekonomii i zarzĄdzAnia
UMK w Toruniu,przedstawiając
zarys katoIickiejnauki społecznejoraz zagadnieniewłasnościw nauczaniuspołecznymKościoła.Ponadtowykładalw Koszalinie, w ramachstudium
podyplomowegoteologiina Wydziale TeologicznymUS.
Do ocenianejdziałalności
dydaĘcznej i organizacyjnejKandydatanalężyrównieżjego
zaang^ż,owanię
w prace wydawnicze oraf r€ d akcyjne' w licznych czasopismach.chodzi fu
o pełnionąprzez niego (od 2013 roku) funkcjęredaktoranaczelnego,,Sfudiów Pelplińskich".
Nie powinno się pomłać takżejego członkost.tva
w radach naukowych ,,Zesz)tów Naukowych Międzynarodowe8ocentrum DialoguMiędzyreligijnegoi MiędzykulturowegoUKsw"
(od kwietnia20l5 r.), ,.zesz}tów Gdyńskich'' (od maja 2016 r.). wresfcie licznych recenzji
w wielu periodykachnaukowych.
Ks' szulist jest członki€ m międzynarodotiychi krajowychgremiów naukowych'takich
jak EuropejskiestowarzyszenieTeologów Kato|ickich (od listopada20|3 roku), Towarzy.
stwo Naukowe w Toruniu (od stycznia2010 _ członekzrvyczajny)oraz TowarzystwoNau.
kowe Franciszka salezego (od marca 20I]). w Pelplinie zorganizowałPelpliński oddział
PolskiegoTowarzystwaTeologicznego,pełniącfunkcjęjego kierownika (od marca20l4 r').
Poza tymjęst członkiemWydziałowejKomisji ds' Efęktów Ksztalceniai Nowych Kierunków
studiów' od pazdziernika20l6 roku uczestniczyw pracachwydziałowejKomisji wydawniczej,angaŹując
się w powstawaniestudiów I stopniaiki€ r unek organizacjaopieki nad osobą
starszą(w 20l4 roku).z dniern24 rnarcaf0| 6 r. zostałpowołanyna kooldynatoratworzenia
studiów Il stopnia,kierunekorganizacja opieki nad osobą starszą.W ramachdziałalności
dydaktycznejbrałczynny udziałw kształceniukadr,m.in.jako recenzentwjednym przewodzie habi|itacyjnym(22 czerwca20|6 r'. PWT Wrocław)i członekkomisji w dwóch postę-

powaniachhabilitacyjnychna Wydziale TeologicznymUMK w Torunh, (25 maja21l6 r, iZO
czerwca2017 r.).Ponadtobyłpromotoremw trzechdoktoratach(] i26 marca2ol4 r.oraz |5
kwietnia2015 r-).Ks' szulist byłtakżerecenzentem
w cfenech przewodachdoktoBkich (2ó
marca20|4 .. UMK To|uńl 20 pazdziernika2014 r., UKsw warszawa; 17 grudnia'2o|2 t.,
UKSW Warszawa;27 pzeovca 2016 r.' UKSW Warszawa).wypromował 24 magistrów
i w 32 magisteriachbyłrccenzentem;byłpromotoremw 30 |icencjatachzawodowych,a w 46
recenzentem.
Ze względuna faangażowanie
w dydaktykęi plowadzonebadanianaukowejest
|aureatemnagrody Rektora UMK w Toruniu (2o]4 i 2017); dwulgotnie wyróżnrcDyprzŚz
RektoraUMK w Toruniu (20l3, 20|ó). otĘymał Medat EdukacjjNarodowej,'za szcz€ g oln€
zasługidla oświatyiwychowani'. (2017 r'). zostałrównieżpowołanyna członkakapituły
NarodowegoKomitetu Seniora(7 grudnia2015 r.).
2. Ocena publikacji
Przedstawionydo oceny dorobeknaukowy ks. szulista pozwala stwierdzić,że po ko|okwium habiIitacyjnymzostałon powiększonyw stopniuwystarczającymdo przeplowadzenia
postępowaniao nadaniemu t}'tułuprofesora.wedługoceny pa.ametrycznejBibliometrii Biblioteki Uniwefs}'teckiejUMK w Toruniu Kandydat zgonadzit 337 punków, publikując
12 książek(w tym l0 monografiinaukowych),29 artykułównaukowych,9 recenzji i opinii
na temat książek,opublikowanychw czasopismachnaukowych oraz 9 recenzji wydawniczych. Jak się wydaje wańo jednak przynajmniejwspomniećo jego pracach (ańykułach
i książkach)opublikowanychjeszcze przed ufyskaniem t}tułu doktora habilitowanego.
Pozwalająone bowiem dostrzeci ocenićjegodrogęnaukową,jak równiez pojawiającesię na
niej problemyoraz dokonywan€ pŹez Autora rozwiązania'świadczące
o dośćŹadkiej umie.
jętflościni€ tyIko,łączenia
ze sobąkwestii społecznyoh
izagadnień właściwych
sysremarycz.
nej refleksjiwiary, ale fównieżukaz}avaniaich zwięków oraz zachodzącychza|eŹności.
l tak.jeślichodzi ojego artykuły,jako podstawowei niezb}'wa|ne
wymiary w r}łnprcce.
sie ks. Janusz Szulist ukazuje ludzĘ przyrodzoność
omz nadprzyrodzoność
(wieczność)
ajako fundamenta|ną
rzecz)ałistość
wjego przebieguicelowości,ludzką osobęwjej b}'towej integralności,
czy|i ujętąw perspektFviestworzeniai odkupienia.opublikowany w,,stu.
diach Warmińskich''(t. 48' 20l l, s. ]97-210)tekst pt' Dobra ha|erialne ) służbieczłowie.
kawi - teologiczna inlefprerącja funkcj i gosPodarczci rodziny. poruszającykwestie społeczne
w perspekt}.rvie
teologii systematycznej,nie ograniczasię ty|ko do warsztatuimetodo|ogii
właściwej
katolickiejnaucespołecznęj.
w artyku|etym. podobniejak w wielu innych' Autor
podejmujebardzozłożonezagadnieniazwiązanez persona|izmem
chrześcłańskim'
Podstawą
do refleksji na ten tematjest teo|ogiasystematycfna,a|e teżfi|ozofia,a zwłaszczaontologia
osoby ludzkiej z jej praktycznymiodniesieniami,takze do polityki' Taki sposób postępowa.
nja, wraz z nowymi, pojawiającymisię w polu zaintęresowaniaks. szulista zagadnieniami,
staje się dośćcharakterystyczny'widać to chociażbyw tekściept. Relacyjne odniesienia
v teoloqii Bernharda Wehegojako sposób inrerPretacji rzeczrĄ,is|ościspołecznej' (,'studja
włocławskie''
20l0' t. xlll' s. 9ó-i07). Natomiastw artykulept. Współczesna
ocenamoralna
(,.Seminare.
Poszukiwanianaukowe'.20|0/|. I I, s. 99-l lo) Autor ukazujepodstawy
zystu
teo|ogicznezajęciasię tym prob|ememw refleksjilviary. Bardzo interesującyjest fragńent
tekstu,poświęcony
rzeczywistości
osoby w tym kontekścię.
Podobnięzresztąjak w innym
ańykule. w którym analizuje procesy i kyzysowe sluacje (konflikty),jako konsekwencję
pominięciaw debacie oraz refleksji naukowej (nawetjeśli socjologichej) rzecz}nvistości
|LldzkieJosoby _ SpeLylika Ęecz}ĄI,istości
społeczno-poli|ycz ej ł kon|ekścieteorii konJlikrón,
spolecznychRalfa DahrendorJa (,Studia Socialia Cracoviensia l, 2010, nr 2). Wreszcie
w attyku|e pt. Poniędzy rzec4Ą|is|ościqkościelnqa społecznq.Teologia dialekryczhd Karla
Barrha (,,Teo|ogiai człowięk' Półrocznikwydziafu TeologicznegoUMK'' 12, 2oo8, s. 77.

93) prezentujeposzukiwaniaKarla Bańha, zmierzającedo przedstawieniaistnieniaw świecie
Kościoła
i spoteczności
ziemskich przy zachowaniuich tożsamości.
Po habi|itacjiks. szulist kontynuujeswoje badania,poszerza1ąc
systematyczniedotych.
czasowezainteresowania
i zgłębiającniektóreproblemy.Dotyczy to m.in. kwestii narodowościw relacjido osoby ludzkiej i strukturspołecznych.
Poza tym ludzkiej pracy,z uwzględnienięm nie tylko aspektuteo|ogicznego'ale równieżpodmiotowegoi przedmiotowegowymiaru, w nierozerwalniezwiązanychz nią zagadnieniach,
takichjak: wolnośćczłowiekaw perspektywietworzeniai funkcjonowaniastrukturspołecznych;pluralizm i indywidualne(ednostkowe)wańości,nad którymi Autor pochy|asię dokonującprzy okazji recepojipoglądów
papieżaBenedyktaXYI'' Pny czym Joseph Ratzingerstaje się comz częściejomawianym
autoremw pub|ikacjachKandydata,odnoszącychsię np' do kwestii sprawied|iwości
i personalizmu (priory'tet
osoby,prawda,miłość),
polityki społeczneji znaczeniaw niej nawrócenia.
wedługBenedyktaxvl _ co Kandydatstamsię ana|izowaćw swoich pub|ikacjach_ funda.
jest doświadczenie
mentalnymdla chrześcijanina
wiary' w ramachktórego realizujesię dramafurgiajestestwajednosteki wspólnot.Modus interpretacyjny
teologii dramatycznej,oparty
na teorii mimetycznej,pozwa|a na odkrycie zasadniczegopźes,łaniamiłości,obecnego
w orędziuzbawczym' najpełniejobjawionymw osobie JezusaChrystusaiodkrywanym pojest w nauczaniuBenedyktaXVI zarówno źródłem,
jak
Przez zawięrzęnięBogu. owa miłość
równieżdoskonałymspełnieniem
cnoty sprawiedliwości'
wedługzasadprawa
a postępowanie
Boż€ g o pozwa|aspołecznościom
uzyskaćstatusśrodowiskcechującychsię pokojem,którego
korektąjest rzecz}nvistość
(Teolołi.ldramatycznajako sposób iń|erpretacji
transcendentna
viary na przykladzie naucząniaBened)k|axyl' ''studia Gdańskie'.,t. XXXll, s' l55-l72;
Pojęcie nilości Franciszka Drqczkowskiegojako modus inte|pretacyjny eńcykliki ''Carirąs in
1)efitole',Benedyka WI,,,Studia Pe|plińskie,'20ll' t' XLIV' s.459-4,74;Pe|sonalis|yczne
kly|efi m spraviedlh|,ośti v nauczaniu Josepha Rąlzingera/Benedykta XvI, wi spra||,iedlivośći nibść spłeczna' Re/Ieksja interclysLyplinarna v gq-lecie Archidiecezji Katolvickiej,
red' A. wuwęr' Księgamiaśw'Jacka,Katowice2015,s. l l3.l30; D. Kotecki, K. Krzemiński,
T. Huzarek.w. Łużyński,M. Mróz, w. Niedźwiecki,M. c. Paczkowski,K. Pi|arz,Cz. Ry.
chlicki, s' suwiński, J. szulist, I. werbiński, Drogi nadziei,Toruńskie wydawnictwo Di€ c ezja|ne,Toruń 20l5' ss' 244).
w tym. pohabilitacyjnymokesie twórczości,
Autor w swoich artykułachznaczniewięcej
miejscapoświęca
refleksji na tęmatrodziny,zwłaszczaw aspekcięwychowania i rzeczywistościwspólnoty;zjawiska globalizacji- ana|izującje szczegółowoprzez pfąywołanienajczęściejformułowanychkoncepcjiw związku z tym fenomenem i ukafanie rodzinyjako
wzoru globalizacyjnychodniesieńoraz konseklvencji,zwłaszczaw wychowaniu.odnosi się
takżedo tekstów papieżaFranciszka,akcentującęgo
wzajemnązależność
między głoszeniem
Ewangelii a byciemjednocześnie
świadkiemwiary. AnaIizującadhortacjępapieżaEvanqelii
qalrdhrmzwracauwagęna zawańy w niej postulatprzemianyświatarv rzeczywistośó,
w której kazdy człowiekbędziecieszyłsię na|eŹnymszacunkiem.wspó|noty będąwówczas przestrzeniamiprawdziwegowzrastaniaw człowieczeństwie'
a wielomkieprzemianyi inicjaryrvy'
porządku
mającemiejscew ramach
Bożego.pozwoląostateczniebudowaćpokój, który jest
daremzbawczym dla człowiekai dla całegoświata'warunkiem jednak tegojest uprzednie
doświadczenie
wiary, która rodzi się w spotkaniuzę słowem BoŹym, w pełniobjawionym
w chrystusie( l9). Tematykatajest omawianaw następujących
ańykułach:Żródla solidarnościna przykładzie ,,orędzia na Sviatovy Dzień Pokoju 20}4', papieżą Ftąhciszka, ''studia
Koszalińsko.Kołobrzeskie',,
fi 2|/z014' s. f83-298i Dialog 1ł1unacznikiem
re|acji ve wsPólnocie polilycznej w kontekścieauczaniopapieżaFranciszka' .,sfudia Gdańskie'', t. xxv,
s' |11-|24;Koncepcjapokoju światovegoł nauczani papieżaFrancl'rzła,',StudiaPe|plińskie",t. XLVIII, s. 239-254.

Jeślichodzi o przedstawionedo oceny książki(l0 monografiipoza książkąprofesorską,
w tym jedno dziełodwutomowe).to w swoim studiumteo|ogicznym'będącymświadectwem
nie ty|koznajomości
systematycznej
refleksjiwiary' a|erównieżprob|ematykiwłaściwej
filo.
zofii i socjologii,ks. Szulist dokonujerecepc.jiencykliki BenedyktaXVI Carilas in veritate
(Perspehyły ludzkiego roatłoju. Kluczotl,e zagadnienia EncyHiki ''carilas in wlitate.' BenedyktaXYI, Pe|p|in2009). w pracy' napisanejjeszcze przed habi|itacją'Autor uk^zujeperspektywy |udzkiegorozwoju w s}tuacji kryzysu gospodarczego,a|e lównież kulturowego,
społecznegoi po|itycznego.okazuje się w tym bardzo kompętentny,wskazującna miłość
w prawdziejako fundamentalne
principiumżyciaspołecznego
i zafazem podstawęwłaściwego rozumieniastruktulpolitycznych'Poza tymjako drogędo odkywania podmiotowęgocharakterupracy ludzkiej i priorlefu etyki w działa|ności
gospodarczej.ze ztozumjałychwzg|ędów nie zajmęsię w tym miejscu'napisanąw językrrniemieckimksiążkąpt,Die personalisr..
sche Friedensethikt'on JohannesPaul II., Hamburg2008' ss. 332, która jest opub|ikowaną
pracą doktorską.
W wydanym w Pelplinie, rv roku 2012, wprowadzeniudo katolickiej nauki spolecznej
(,,człoviek jest drogq Kościoła,' (RH l1)' Wprową!12eniedo Katolickiej Nauki społeczneJ)
ks. szu|ist \łyraznies}tuujetę dyscyp|inęw wielkiej rodzinie nauk teo|ogichych, ni€ j ako
wchodząctą niewieIkąksiążeczkąw samocentrumsporuo miejscekatolickiejnauki społecznej w rodzinienauk.Chodzi tu zjednej stronyo folmułowanę
wobecniej zarzutysocjologów,
wyrażaneń.in. przęz Janlsza Mariańskiego,a z drugiejo teologów podejmującychkwestie
społecznei wspominającycho potrz€ b i€ społecznejteologii systematycznej.
Katolicka nauka
społecznazdaję się jędnak wypełniaćpewnąlukę i zagospodarow}Vaćwymiary nieco wymykającesię rvspomnianymdyscyp|inom.W tej pracy,poza klasycznymitematam|porusza.
nymi pŹez autolów podobnychprac, pojawiasię szerokoomawianyproblem ludzkiej osoby
w re|acjido społeczeństwa
i ku|tury.
Autor kontynuuje tę prob|ematykę w ko|ejnej swojej książce pt. służbaczy niewolnicze
podporzqdkolłanie? Posluszeńshgo ob)Ąvatelskie w Katolickej ]vauce spolecznej (Pe|p|in
20|2'),zagłębiają.się zwłaszczaw kw€ s tie re|acjiPostawind}'rvidua|istycznych
wobecstruk.
fur społecznychi po|itycznychorw związanęz nimi wartości(państwa,demokracji,dobra
jest tu w kontekście
wspó|negoi solida.ności).
Posłuszeństwoobywate|skierozpatr'.rvane
naucfaniaspołecznegoKościoła.Autor pisze o,,wspólnotach politychych lub społecznościach'''Następnienadmienia o strukturachspołecznych,państwowychiprymacie osoby.
Sfuszniewskazujena persona|istyczne
pierwszeńshvow tej problematyce,skuteczniezapobi€ g ające ideologizacjistrukturspoł€ c znych i uprzedmiotowi€ n iuw nich człowieka'Niemniej
pozwalającerównież precyzyjnieodróżniaćspołeczność
od wspólnoty, czego AutoI już nie
podejmujeijakby nie dostrzega.I nie ty|ko w tej publikacji. Może właśnie
przez podjęcie
tegozagadnieniai szerszeopracowanie,uprawianapźez niego kato|ickanaukaspoleczna,nie
pozwa|ająca
się całkowiciesprowadzićdo socjologii,a|e niezupełnieodpowiadającarównież
postu|atomspołecznejteo|ogii systematycznej.byłabywraż|iwszana wiele, sprawiających
dziśczłowiekowi- nie tylko wierzącemu- prob|emów.Nie wyłączającspoś.ódnich tych,
właściwych
uczonym.
Kolejne studium ks. Januszaszu|ista pt' Rodzina zćr|ysze
na czasie' Recepcja koncepcji
malżeńsfua i rodziny Sobo/u WatykańskiegoII w ka|lczaniu Benedyk|a XyI' (Pe|p|in 2012),
ma charakternie ty|ko dziełanaukowego,ale takŹeważnejpomocy w duszpast€ r stwie.Po tej
publikacji następujesefia bardfiej rvyczerpującychprac' Pielwsza z nich jest kontynuacją
prob|ematykirodzinnęj,ale już w dośćszczegółovymi konkretnymujęciu, podejmującym
hvestię teo.ii konfliktów| Absolutna do ińa.ja konJliktu. Wspólczesna rodzina Pol',ka v k)n.
kkścieteotii kohfliktóv Ralfa Dahrendof (Pe|p|in2013).Kandydatdo lytułuprofesorarozpatrujew niej prob|emkonfliktogenności
polskiej rodziny. po upŹednim zaprezentowaniu

współczesn€ j s}'tuacjirodziny w Polsce iteorii konfliktów Ra|fa Dahr€ n dorfa. Uzyskana
w ten sposób, odmiennaperspękty.wa
badawcza,pozwala zalwaŻyć,żę .odzina jest nazna.
jej członków.opanowanieowej natu.
czona konfliktamijuz na poziomię różnic tożsamości
ra|nejkonflikowości(L1óramofe byó niekiedytragicznaw skutkach)dokonujesię poprzez
racjonalizacjęi dęmokmt}zacjężycia. Dośćgruntownezajęcie się problęmatykąrodzinną
przez ks. Januszaszulista podyktowanezostałojego przekonaniemo znaczeniurodziny dla
jak teżo nięodzownejroli wspó|notyrodzin.
poprawnegoprocesuksztahowaniaosobowości,
nej w budowaniuhumanizującychspołeczności'
poczynającod regionu,a kończąc na spo.
podkreś|a
łeczności
światowej'Przy czym
on, Źe inte$a|na koncepcjafunkcji rodziny jest
moż|iwapoprzezodniesieniedo nauczaniaKościoła,
wynikającegoz objawienia.Na kanwie
wskazanychfunkcji rodfiny są ksńahowanepozostałe'okeślającesposób istnięniawspólnoty rodzinnej w społeczeństwieprzy zachowaniupermanentnegoodniesieniado nauczania
Kościoła.
W Bogtl poczqtek' Rein|erpfe|.,cja kohcepcji pokoj bl' Jana XXI]] ,wnauczaniu społecznyn BenedyktaWI, (20|3)' to próba ukazaniaproblemuwiary,jako właściwej
Benedyktowi
podstawy
rozpatry.lvania
pŹez
xvl
kwęstii społecznych.
wychodzeniez koncepcji pokoju
Jana xxlll w perspek1.wieantropologiczneji społecznejoraz z uwzględnieniemrzeczyr,vi.
stościpaństwai stosunków międzynarodowych'Ks' szulist analizujezatem teologicznero.
zumieni€ pokoju w kont€ k śc;erodziny i osoby lrrdzkiejw społeczeństwi€ ' pozwalających
mówić o dynamicznejkoncepcjipokoju' Wyraźnai odgrywającaw teologii trudnedo przece.
nieniaznaczenie,symbolika,a w niej obraz biblijnegozaczynu,są obecnew pracy pt. .'/Ł'1'(,
Boże v społeczeńsiyie'Profelyczny aspekt katolickiej nauki społecznej.(Pe|plin 20]5).
KsiążkaukazująceKośció|navczAjącyi zańzern wciążnauczany'Ponadtootwiemjącysię na
slowo Boga i przez misję głoszeniaEwange|iiwpływającyna strukfuryspołeczne'wzywając
wierzącychdo z^angażowania
w rzecznvistościziemskie i odpowiedzialności
za kulturęoraz
po|itykę'Jak podkeślaAutor, dzięki otwieraniusię na słowo Boże,bogatszyduchowoczło.
wiek w świeciei pełniącywolę Bożąw swoim życiu,czyni śr'iatbardziej sprawiedliwym
i odpowiadającymwoli Bożej.wreszcie dwutomowedzięłopt. Włas|ańie w ńiłosie|dzi '
Uczyki niłosieftlżia lyzględem duszy v nalczaniu spoleczny,n Kol.crol4 Bemardinum, Pel.
p|in 20|5' t. I, ss. 197; Wzras|ańie w iłosierd3h!' Uczynki miłosierdzia i,zg|ęden ciala
,! h.,uczaniuspołecznymKościoła,Bernardinum,Pe|plin 2016' t. ll, to. po przedstawieniu
prob|ematykiBożego miłosierdziaw teologii - refleksjana tenat ucfynków miłosierdzia
względemduszy i ciaław nauczaniuspołecznymKościoła'ważne i zasfugującena uwagę
jest poruszenieprzez Autora w tej pracy teologii Bożej miłościw kontekścierozwailahna
temat Bożego rniłosierdzia,co odpowiada postulatomzg,łxszanym
wobec teologii Bożego
miłosierdzian,in, przez CzesławaBartnika z KUL. Wychodzi takżenaprzeciwproblemom
związanymz teologiqBożegomiłosierdzia,szczegó|niejeś|i
chodzi o dośćskąpąjejobęcność
(pozaostatnimidosłownielatami)w dyskursieteologicznym.I nie tylko w Po|sce' w proce.
sie budowaniac}'wilizacji miłości,któremu służąuczynki miłosieldzia,człowiekoczekuje
wsparcia2e stronybliźnichlub insĘtucji.w tym kont€ k ściedobtzejest pamiętaćo pomocnipańŚtwaoraz Kościoła.
czej obecności
Ks. szulist analizujew tej książces),tuacjęwspółcze.
snego człowiekaw spo-łeczęństwie
i potźebującegoBożegomiłosierdzia,zarówno w jego
duchowychjak i cielesnych bo|ączkach- grzechach.Podkreś|a
w tym d\łutomowymopm.
cowaniu,Źe uczynki miłosierdziasłużąrozwiązaniuwspółczesnejkwestii społecznej,obej.
mującejwiele ńżnorakich prfejawów życia człowieka.Niezmiernie waŻnew tym procesie
okazujesię darowaniekrz}.wdi cierpIiweznoszenieróżnegorodzajucierpieńw pęrspektywie
doceIowejjedności.
Pochylającsię nad tekstami Kandydatado tytułuprofesoramożnast\ł'ierdzić.
że wciąz
pogłębiaon swo.jąwiedzę na tęmat rzeczywistości
politycznej.poszęrzającsystematycznie

obszaryswoich badańi poszukiwań.Wiele miejscaw tych publikacjachpoświęca
refleksjina
tematdobrawspólnego,społęcznęgo
aspektupłciw nauczaniuKościoła'
Na uznaniezastugują bardzoczęstei odnoszącesię do współczesnejegzegezy,odwołaniado danych biblłnych,
sze'okorozwijanafunkcjarodzinyw tej perspektywie'a takłepozycjakobietywe wspó|nocie
i państwie.szkoda tylko, że Autor pisząc o wspó|notachnaturalnychi struktufachspołecznych' tudzieŹporuszanejw tym kontękście
problematycenarodu i państwa,nie podkreś|a
wystarczająco jakjuż o tym wspomniano_ różnicyjakazachodzimiędzy wspólnotąajakąkolwiek społecznością
i bardzo częstoterminyte trakuje jako synonimy na przykładpisząc
o rodziniei państwielub Kościelei strukturzepoljtycznej.Naturalniew jego pismachnie ma
mowy o utożsamianilL
tych rzeczywistości.
Niemniej brak takiej pogłębionqjrefleksji nad
istniejącymiróżnicaminie pomagaw ich pełnymujęciu izwłaszczaw głębszejrefleksjinad
zachodzącynjmiędzy nimi relacjami.Wydajesię to dośćdziwne' zważywszynajego zainteresowaniewewnętrznąstrukturąb)tową osoby,która jest nie tylko kluczem do zrozumienia
po$f'żejzasygnalizo\ł'anego
potwierdfającąjego
rczróżnienia'ale również rzecz)'wistością
sensi potrzebę,na co wskazująchociafby studiaantropologiczneKarola wojtyły.Na plus za
pozawymięnion}'mi
to przemawia
w oceniepubIikacji,
wcześnięj
osiągnięciami
Autoraijego
dokonaniamirv ramachspołecznychzaintercsorvań,
tudzieżkonf].ontowania
wyników badań
z wa.sztat€ m imetodologią wtaściwymisystematycznejteologii' że swoje teksty publikuje
rv różnychczasopismach.
Zarównojeśli
chodzio regionaInośćjak
i tematykę'
3. Dorobek naukowy i j€ g o ocena
Analiza i ocenapublikacji ks. JanuszaszuIjstapozwa|azauważłć'Żęmamy do czynięnia
z naukowcemzajmującymsię wieloma różnymii częstotraktowanymijako odrębne,dziedziprofesoranie postępujew sposób kompilacyjny,
nami więdzy' co więcej' Kandydatdo t},tułu
a tym bardziejpowierzchownyw swoich badaniach'Wypraco\\ującprzęz lata swój interdy.
scyplinamywarsztatw wię]uzagadnieniachgłębokownika w istotęrzeczy poruszanychpro.
blęmóu..w myślklasycznych(oz:wlązańdąż.y
d,op yczyn złożonychprocesó\ł',ukazujeich
i konsek*'encjew wielu wymiarachludzkiegożycia,nie oglaniczajqcsię
z\\iązęk,za|ężność
tylko do teorętycznego,
na\\'etjeśli
naukowego,dyskursu.Jego dorobęknauko\\ynależyoce.
jako
nić
koncentruiącysię wokół zagadnieńspołecznych'w wielu m;ejscachpolitycznych,
ale z $yraźnqtendencjądo t,łumaczęnia
ich i rozumieniaprzez pryzmat klasycznegooraz
obiektywnegocharakteruprawdy' która w jego badaniachstaje się \\'ręczfundameotalnym
wyznacznikiem.w jego zainteresolvaniach
społecznychlvielką pomocąsą rozwiązania\\'łarefleksjiwjary. które nie tylko dowańośoiorvują,
ściwesystematycznej
ale wręcz umożliwiają
pełnyobraz człowieka.Postępującw tym nurcie ks' Szulistjako swoisty prior)tet $ s$oim
naukowymwarsztaciętraktujeludzką osobę'a chrześcijański
pelsonalizmukazujejako najlepszysposób rozpatrywaniawymiaru społeczn€ g o,aby dzięki temu nie akcenfującnadmi€ r .
nie indy,vidualności
ijednostkowościczłowieka.ich teżzbytnio nie redukować.Naturalnie
trudno w takiej problematyoeporuszaćsię poprawniebez znajomościft|ozo|ti'zwłaszcza
w związkuz powstałyminajej grunciei rozwłanymikoncepojamipoznania,leżącymiu podstaw teorii naukowych.z czym Kandydatradzi sobie bardzodobrze' wykazującsię nięprzeciętnąerudycją'
Chcąc zatęm dokonać obiekt}.lvnejoceny dorobku naukowego Kandydata nie wolno
pżeocfyć procesu'dzięki któremu należygo ocęnićjako dojrzałęgonaukowca'systematycznie poszerzającego
swoją wiedzę i !Ęt)'czającegosrvój własnykicrunek badań'Nawet jeśli
prowokujeon do dyskusji,jest bezpośrednią
przyczynąformu'łowania
nieco odrębnychstanowisk iopinii. zaslugujenie\\'ątpliwie
na uwagęiuznanie. wypada zatem zau\łażyć
bardzo
wczesnezainteresowaniaks. Szulista _ już \! seminariumduchownym_ filozofią. tęologią
systemat)cznąi katolickąnaukąspołeczną.
Na tym etapjemożnajuż mówić o poszukiwaoiu

przez niego syntezywspółczęsnejfilozofii i tomizmu w celu zg'lębieniaontycznejoraz etycznej st.ukturyczłowiekaw perspęktywieodniesień społecznych,co stanowi dziśpoważny
problem wielu uznanych specjalistów.Na studiachw InnsbruckuKandydat kontynuował
swojezainteręsowania
filozofią i naukąspołeczna.
coraz \łlraŹni€ j ujmującje w kluczu perjęzyka
sonaiistycznym.Szybko opanowana znajomość
niemieckiego pozwo|iłazgłębiać
w oryginaledziełaniemieckichfi|ozofów i teologów (lmmanuelKant' Georg wilhelm Friedrich Hege]'Mańin Hęideggęr,HannahArendt, Karl Rahner'JosephRatzinger'ThomasRuster)'w tym okesie ks. szulist nie zaniedbujerównieżstudiumzagadnieńwłaścilvych
teologii
dogmatycznej,
starającsię przyswoićrv swoim wa6ztacie użyteczność
wskazańNlagisterium
w inteĘretacjicorźżbardziejzajmującychgo strukturspołeczno.po]itycznych.
Rozpoczynającpracę nad habilitacjąks. szulist systematyczniezakreś|ał
swoje zaintereproblematyki
sowaniado
nalLkspoleczn)ch.Przy czym przez niego samegorozumianejbardzo szelokoinie bez porviązania
z innymidziedzinami
wiedzy.Podejmowane
przezKandydata analizy obejmowaly takie zagadnieniajak: zasady życia społecznegoze szczególnym
uwzglednieniemdobra rvspóInego;charakterzaangaŻowania
ślvieckichw życię po]ityczne;
specyfika spoteczności
światoNejiPo1itycznypotencjałkatolicyzmu: społeczno-polityczn€
Znaczeniesakmmentów(ze szczególnym uwzględnieniemEuoharystii);systęmyspołeczne;
komentarzedo współcześnie
wydanychdokumentówspołecznychKościoła;
prawa ludzi praprojekty
cy. w tym czasie Kandydat r€ a lizował konkretnę
badarvcze,co wiązałosię z w]magającąwspółPracąmiędzynarodową.ośmiokrotniet\ eżd.żał
poza granice kraju, inicjując
kontaktyz naukowcamieuropejskimi'w Austrij' na FakultęcieTeologicznymw Innsbrucku,
usiłowałzgłębićznajomośói praktycznekonotacjemetodyteologii dramatycznęj.Innym ra.
zem uczestniczyłw Grupie Roboczej Etyków społecznychKrajórv Niemieckojęzycznych,
poświęconęj
tęmatowiiElyka spolecznav Post-demokratycznych
czasach(27-29 lutego2012
r'). Przy tej okazji wymieniaswoje poglądyz etykaminiemieckimina tematak1ua|nych
L.westii społecznychi kierunków rozwoju współczesnychsystemów politycznych,zę szczęgó|nym odniesieniemdo dęmokacji. Kolejne trzy wyjazdy miałymiejscena FakultetTeologiczprogramuErasmu5+. Podczastych
ny Uniwcrs).tetu
w wuerzburgu,w ramachęuropęjskiego
wyjazdównat\iąfa'lkontaktz prol dr GerhardemDroesserem.wymieniajqcz nim pog]ądyna
temat aktllaln)'chbadań nad rodziną w klt]czu ftlnkcjonalizmuslrukturalnegoi chrześcijańskich eIementów.a takżemoty.wów,w svstemachtotalitarnychxX wieku. Podczaskolejnych
drvóchwyjazdów do Niemiec. w lnst)tucieBenedyktaXVI w Ratyzbonie'zapozna'lsię z myśląJosephaRatzingera.starającsię opanowaćmetodęredakcii papieskichDziełzbioro|,,ch.
a w Regensburguuczestnicfyłw pracach badawczychnad spuściznąJosepha Ratzinge.
r'Benedykta XVI. ostatni \łyjazdw ramachprogramuErasamus+ miałmiejscedo EichstaettJngolstad'gdzie ks' szulist \łygłosił
cykl wykładówna temateklezjologiiBenedyktaxvl'
Kandydatdo t}tułuprofesorauczestniczyłrówn;eżw pracachckspe.ckich(autoreksp€ r t}zy projektu pt. Metoda hiotil1gu inno,|]acyjn,n sposoben ł, prac, resocjdlizac,jncj nr
52/TWWP/VII/IN/POKL/20] 1)' Podmiotęm zlecającym ekspeńyzę było Towarzystwo wolnej
wszechnicy Polskiej w Warszawie(l5 stycznia2014 r')' RealizującProjektybadawcze.starał
się pozyskiwaćgranty.I tak. decyzjąRektom Uniwers)tetuMikołajaKopernjka f 15 marca
2017 roku. uzyskałgrant.'na \'v azd zag|anicznyw celu prowadzeniakwerend bibliotecznych i archiwalnych,z\,łiązanych
z rea|izacjąprojektówbadawczychprzy Polskiej Misji Hi(tluł
granfll:Transpoa_cja
pąęcia ofraD,j]ko genezakszldłlovastorycznejw wuęrzburgd'
nia nor1łInościv oparciu o relocje pońsh|o Kościól || czasoch narodo$ego socjalizm
N Nie czech' ]933-]915)' Ubięgałsię równieżo 8rantyw Urzędzie Marszałkowskimw Topfzeżyvanil religijnościosób starsz.t,ch'I|t/arsztdt}
runiu (t}tuł;Ku ś\]iadonemu
dkt}wizlią.
ce, 30 grudnia20l6 r') onz w lnstytucieFranciszkańskimw Nowym Jo|ku (t'tuŁ Koncepcja

egzemplaryzmu śv. Bonu\|entury w enclklice ,,La doto si,, papieża Franciszka, 15 lutego
2017t.).
Liczne konferencjenaukowe,wzmiankowanęj|ż przy ocenie jego działalności
dydaktycznej i organizacyjnej'które ks. szulist zorganizowali w których uczestniczyłjako p.ele.
gent,to rowni€ ż jego konkretnaakty'wność
naukowa.wymienić tu na|eżykonferencjęmiępt.
dzynarodową
Wiara i kul|ura' Kulturotlla herneneutyka i feko,1fguracja ('lu| wygłoszo.
nego wyk,ładu:Hermehe |yka kontynuacji a hermeneutykanegacji _ |5 maja 20|4 r., wT
UMK w Toruniu)'podczasktóre.janalizowalkwęstięhermeneutykikontynuacjiw kontekście
hermeneutykinegacjiw odniesieniudo nauczaniaBenedyka XVI. Poza tym podczaskonferencji ogólnopolskiej,w ramachpromocji,.studiów warmińskich'',wygłosiłwykłado funk.
cji gospodarczejrodziny w kontekście
kr}teriumdobrawspólnegojako wyznacznikahumani.
zującegogospodarowaniaprzez rodzinę (tematwykładu:Dobra malcrialne w slużbieczłoi1]iekavi |eologiczha ihterpfetacja rtlnkcji gospodarczej rodziny, f7 fiarca20|2 t', wydział
TeologicznyUniwers),tetuwarmińsko-Mafurskiegow olsztynie). PodczasToruńskiegoForum Ekonomicznegoanalizowałkwestięku|turow€ g o \!rymiarupracy (t},tułwykładu:Ktl/'t!ro|ły*ymiar pracy, 4 marca2013 r., Toruń),a na konfefencjizorganizowanejprzef wydział
Nauk Społecznychi HistorycznychUKsw podjąłzagadnieniepostdemokracji(tematkonfetencji| chrześcianin jako obĄva|el i przedsiębiorca' KNs v)obec vspółczesnych v^\ań;
tytułwykładu:Kalo/tĆka ocena tezy o postde|nokracji,26 fiarca 2014 r', UKsw warszawa).
W PiekarachŚląskich anatizowałzagadnieniepersonalistycfnego
kryteriumsprawiedliwości
w nauczaniuJosephaRatzingera,/Benedykta
xVI (tematkonfelencji:Miłośći spfu|,iedli|ość
społeczną;tyt!ł wykładv'|Persona]is|yczne lnyleti |n spruwiedliwościi ha czaniu Josepha
Ratzingera/Benedykta
WI' 30 maja 2015 r.) Poza tym Kandydat w swoich wystąpieniach
odnosiłsię do ktvestiirelacji międzypoko|enio\Ą}ch
we $'spółczesnejrodzinie' z podkeśleniem rol; osób starszychw środowisku
rodzinnym.Porusza}teo|ogicznykontekstż.vcjaspołecznego;polaryzującąfunkcję religii w społeczeństwie;
kwestię zagrożeniafundamentali.
zmem w społeczeństwie
ob)'wate|skim;wreszcie w międzynarodowymseminariumnaukowym w Starymsączu ukazy.wał
pomiędzydemokacją a postdemokacją(tluł wyzależność
k|adu:od denokracji do postdenokracji,ó sierpnia20]4 r., KUL Lub|in' stary sącz).
4. ocena monografii profeŚorski€ j
Monografię Pt. Teologia państwa |upismach Josepha Ralzingeru (Bene.łyktaXvI).roui|
2016, ks' Janusz szulist w swoim autoreferacieprzedstawiajako zwieńczeniedotychczasowych badali, co pżęmawia za potraktowaniemjej w sposób szcfegó|ny. I neczy,łviście
otrzymuj€ m y bafdzo poważnedzieło.szeroko udokumentowanei poprzedzonegłębokimi,
wnikliwlmi analizami.Jednakzwai)'wszy na charakte.tej pracy ijej miejscew dorobkunaukow),mKandydatado t}tułuprofesoraw dziedzinienaukteologicznych,juŹ pobieżnaleldu.
ft pozwa|azauważyć,że sięgaon w niej do literaturywykraczającejpoza tekstyJosephaRatzingęfa,a takżezawierającerecepcjęjego pog|ądów'Autor monografii prezentujebowiem
nieco szersfąpe$pektywęi dokonujeanaliz.które trudnozamknąćtylko do referowaniapoglądów BenędyktaxvI' Dziełojestbardzosamodzielnei popartebadaniamiwykraczająCymi
poza granicejakie zdaje się zakeślaćt}tułksiążki'Niewątpliwieks. szulist wybrałniekwe.
stionowanyw dziedzinieteologii autor}tet,takŹejeśliohodzio systematyczną
refleksjęwiary
na lemat państlva.Niemniej cały dotychczasowydofobek naukowy i sposób prowadfenia
pżez Autora książkibadańoraz wyprowadzaniawniosków.pokafuje,że mógłbyon postawić
swojątezęprofesorskąw bardziejsamodzieInysposób.
PrzyĘpując do oceny ksiąŹki ks. szu|ista rnusimymieć świadomość
wielu wcześniej.
szych prób iich bardzo ważnychkonsękwencjiw rozpatrywaniurzęczywistości
państlva
w systematycznejrefleksji wiary iteologii politycznej'Monografiazdaje się odpowiadaćna

pewną'rysującąsię w literaturz€ , ambiwa|encjęw postrzeganiupaństwa i r€ l igii' Z jednej
jako różniącesię od siebie tak da|ece'żeta różnica
stronyprz€ d stawia się te rzeczylvistości
stanowio ich istocieoraz podstawachistnieniajedneji drugiej'a takżeuzyskiwaniaprzez nie
elementów'z drugiejz ko|ei,jako pżejmująceswoje kompetencje,aż po
sobie właściwych
próby wykorzystaniapolityki w obronie |ub krzewieniu wiary oraz zawłaszczanierc|igii
Zlviązanychze sporemo władzę'celów politycznych.W tym
w imię doraźnychi najczęściej
kontekście
ocenianaprucacharakteryzujesię pewnąnowością
itrzeba przyznać,oryginaInością.Potwierdzająto przyiętePrzęz Altoą _ na podstawieopracowlvania poglądów Benedykta xvl
założeniai zdefiniowaneprzez hieqocele' Jedne i drugie wskazująna bardzo
prec}zyjniepostawionyproblemor^zpozwalająwyrafnie określić
zaplanowanyprzez Autora
przez Autom założenia.
sposóbjego rozwiąz}"wania.
I tak,jeślichodzi o wyartyku,łowane
to
poszukiwaniom
formułujeon je w sposób odpou'iadający
naukowym
.jegodotychczasowym
problemuosobęludzkąoraz okeś|ając
i pzekonaniom'stawiającw centrumrozpatrywanego
w
realizującą
doczesności
cele
nadprzyrodzone,
co w zasadzienie ty|e uspra\"r'iedliwia'
.ją.jako
państwa'
a|e wręcz przesądzao zajmowaniu się w refleksji wiary także rzeczywistością
Należyono przecieżdo naturalnegoporządkuw świ€ c ie i stanowiącinst)tucjęksńałtowaną
w ramach,laduziemskiego' odpowiadawoli Bożej' wreszcie świat,jako stworzonyprzez
jednośći pokojowe odnięsieniedo
Boga,jest żeczywistością
komplementarną,
zakładającą
siebie porządkunaturalnegoizbawcfego. wyańyktlłowanezałoŹeniapozwa|ająz ko|ei zdefiniowaćAutorowi cele w swojejmonografii.To po pierwszeprezentowanew pismachJose.
pha Ratzingeradoświadczenie
wspólnoty wiary. leżąceu podstawjego ekIezjolo8ii,traktowanej pnez ęmerlowanęgo papieżajako teologicznapodstawakoncępcjipańshva'Podstaworrr'emu
założeniu
Autora odpowiadazwłaszczaukazanieczłowiekaw jego osobow€ j strukturzejako centrumwe wspólnocie Kościoła
i w państ$,ie.po przyjęcitt_ zgodniez rozwiąza_
niami właściwymi
Ratzingerolvi teocentrycznejhierarchiirvańościi potrakowaniujej jako
podstawowego
wyznacznikainlegralnegorozwoju.
W mmach wzmiankowanegokontekstu licznych opracowań rzecz}'wistościpaństwa
w teo|ogii,nie wyłączającz nich choćbydorobkupoIskiegoteo|ogaczesławaBartnika,pojawia się - wspomnianajuż _ pewnanowość
w twórczościJosephaRatzingera'dostrzeżona.
podjętaiopracowana gruntownieprzez ks. szulista' otóż w odróżnieniuod dośćrozpowszechnionychpo Soborze WatykańskimIl u.jęć,do których przyzwyczaiłonas wie|u autorów zajmującychsię takżerzecz}rłistościami
ziemskimi w refleksjiwiary, nie spotykamysię
tu z gruntownąanaliząpaństwajakotakiego.lnnymi slo\łyz opisemukształtowanym
czy też
się wjego rozumieniudo dfugiejtradycji'wpł}.wów.óżnychkultur, idei, także
odwołującym
ideologii'porządkowaniatego wszystkiegow historii i poszukiwaniaodpowiedziw Ewange.
lii. Ratzingerw swojejteo|ogiipaństwaprzyjmujezgołainny kierunekpostępowania'
o tyleż
znany w tradycjiteologicznej,co wymuszającywręcz pewnechafakterystyczne
rozstrzygnięoia. zadecydowa'ły
one o układziepracy ks' szulista i zarazemo rozlożonychw niej akcentach. odzlvierciedlająto poszczegó|nerozdzia|y,juŻ na pierwszy rzut oka zdradfającedość
*yraźnądysproporcję.
Autor we rvstępiedo swojejmonografiidrugi i trzecijej rozdziałuzna.
ie za zasadnicze.Jednak pozostająckonsekwentnym,po ukazaniuosoby |udzkiejjako cen.
trum_ zarówno \ł'ek|ezjologii'jak i teologii państwaJosephaRatzingera_ w pierwszymrozgo
dzialezawieraanalizy dotyozącespecyfiki bytu Iudzkie8ow ramachwspólnoty,ok.eślając
jako zdolnydo czynieniadobra'wo|nyiposiadającytożsamość
zbawczą'ufundowaną
na
przyrodzonychlvładzachmyśleniaidziałania'wręcz konst}tutywnew ludzkiej osobieodniesieniado innych osób (relacje)zostałyukazanena podstawietradycjiodwołującej
się do ob.
jawienia' w kórym Autor publikacji za BenedyktemxVT upatrujenajważniejszą
korektę
podstarvowy
wyznacznikw da|szympostępowaniu,
i zarazem
mającymna celu ukazaniepod.
s1awyteologiczneji właściwychjej
ram w formułowaniu
obfazupaństwaw refleksjiwiary.
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Jedno i drugie zostałow}?rowadzonez eklezjologiiRatzingem,której przesłanki_ zdaniem Autora monografii_ pozwalająnie ty|ko |epiejzrozumiećwspółczesnesystemypo|ityczne,ale nadewszystkookeśljćspecyfikęetosuchrześcłanina
w ramachstrukturpoIitycz.
nych, w tym zwłaszczapaństlva.Eklezjologia JosephaRatzinger'Benedykta XvI stanowi
zatem_ zdaniemks. szulista _ zbiór zasad'a takżew pewnejmierze wzorcouryukładodnie.
sień, dla społechościziemskich. Chrześcijanie
bowiem. zaangażowaaiw życie polityczne,
urzecz}'wistniają
normy bąd:ż
wzofują się na relac.jach
w ramaohKościoła.
Dlatego teżek|e.
wspóInoty.stanowiącemutreść
zjalnemudoświadczeniu
rozdziałudrugiego'Autor poświęca
najwięcejmiejscai uwagi.Niektórejednakanalizy.nawetprzy traktowaniunauki o Koście|e
jako podstawyteo|ogicznejrefleksji na temat państwa,w porównaniu z innymi częściami
pracy,wydająsię być opracowanezby obszemieinieco obciążonęnazbyt szczegółowymi
kwestiami.Mimo to trudno ni€ dostrzecwagi przywołanegoi analizowanegoprzez Altora
eucharystycznego
misteriumKościoła,
najbardziejf.undamęntalne8o
w tworzęniuwspó|noty
i w1znaczaniujej podstawo$ychcelów' w mmachtego misteriumzostałopodkreślone
znacz€ n ie Ducha swiętego'poglębiającego
doświadczenie
i świadomość
relacji we wspólnocie.
Ten misteryjnyi zarazemontycznywymiar. zostałpotraktowanyw pracyjako punktwyjścia
ipodstawa w rozpatrywaniuznaczenia koncępcji Kościołaoraz w odnoszeniuzawartych
w nich elementówdo funkcjonowaniastrukturpaństwowych.chodzi tu o obrazKościołajako
Lud Boży,jako Ciało Mistyczne oraz jako swiątyniaDucha swiętego' Autor w tej perspek.
tywie. w kazdej z omówionych koncepcji'określaKościółjako konfrontowanyze światem,
struktufamipaństwowymii w tym sensiezobowiązanydo ewangęlizacji'Jednakw większym
stopniupodkeś|aprocesoddziab.tvaniana strukturypaństwai formowanieich w odniesieniu
do omówionych koncepcji' Szkoda tylko' że nie scharakteryzowaltego wpbĄ\,uw sposób
bardziejwnikliwy. zwracającuwagęna pojawiającesię na tej drodzeprobIemy.a nawetkon.
flikty. Aż prosi się w t,vmmiejscunieco bardziejkonkretnaanalizakonfrontowanychze sobą
rozstŹygnięćdokonanychna gruncie ek|ezjologiii rozwiązańwłaściuychstruknrromspołecznym'w monografiizostałyone ukazanejako żecł.wistośćtworzonapfzef doś\^łiadcza.
jących wspólnoty w Kościelena podstawiewiary. TyIe ty|ko,żęw nie mniejszymstopniL'są
one zadaniemoraz wyzwaniem wobec chrześcijan.
Pozwalam sobie na tę uwagę,poniewaŹ
odnoszęwrajżęnie,
możebardzosubiektywne,ż€ owo ,.przenoszenie''
rozwiązańpodjętychna
gruncieeklezjologii,dokonywanejest nieco bezkrytycznie.Eklezjalne doświadczenie
wspól.
noty _ jak pokazują liczne przykłady_ nie jest już właściwe
konketnym rozwiązaniom
w struldumchspoł€ c znych ipolitycznych. Dotyczy to takżeugrupowańodwofującychsię,
niestetyniekiedy tylko w nazwie, do dziedzictrvachrześcijańskiego.
Dlatego też trudno
gdy Autor
w nich mówić o relacjachwłaściwych
wspó|nocie.Takie wmżeniemożnaodnieść.
nowy Lud Boży,a|ebez ŻAdmonognfii omawiasakramenty(s. 13I- l39) jako konst}'tuuj4ce
negoodniesjeniado strukturspołecznych,
które _ oiezależnieod eklezjologicznychkoncepcji
_ mającharaker administracyjny,porządkującwymiar doczesny.Należałobyzatem oceniać
je jako zewnętrznewobec wspólnotywierząoych'Nie znaczy to bynajmnie.j.
żeks. Szulist nie
problemu.
go
Analizuję szczęgólowotv trzecimrozdziale.ale koncentrując
się
dostrzegatego
jui na strukturachspołecznych.Poza tym wyraźnieukazujew swojej pracy podstawęiwła.
idea Królestwa
ściwekryteriumfozwiąz}Ąir'ania
tego problemu,jakim są nowotestamentowa
gruncie
personalizmu.
i
koncepcja
osoby
ludfkiej,
wypracowana
na
chrześcijańskiego
Bożego
Jak się $Tdaje, akuratw tym miejscu' zagadnieniate mo8łybybyć omólr,ionenieco wnik|ipo|ityczneioraz w stfuk1urach
wiej i przy uwfg|ędnieniurysującychsię w rzecz}Ąvistości
pańsBvo$Tch,problernów.
Wspomnianetrudności,moim skromnym zdaniem' wiązą się ze zb},toptymistycznym
wspólnocie wiary traktowa.
i przez pewnąanalogię_ na podstawierozwiązańwłaściwych
pracachks' Szulista,
ni€ m państwajako wspólnoty. Pojawia się to już we wcześniejszych
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który akuratw profesorskiejmonografiidostrzegaten problem,choć szerzej go nię rozwła.
chodzi tu o przytoczonesłowa Marie.Dominiquę'achenu (s.243-244\, z których Autor
ksiąŹkimógłbywyciągnąćnieco dalęj idącewnioski i spróbowaćdokonaćnieco wnikliwszej
korekty realnie istniejących,,wspólnotpoIitycznych''lub ',państwowych''.Pewną okazją do
tegojest poruszonaw pmcy rzeczy1vistość
narodujako wspÓ|notynaturalnej.zwłasz.za'że
omawiającna stronach:l29-l30 problęmna.odowości
w perspektywiewspó|notyoraz kultuwłaściwie
ukierunkowuje
swoje
analizy'
się
do persona|izmu,co wydajesię najodnosząc
ry,
bardziejrvłaściwą
drogąw refleksjina tematwspóInoty.
Autor _ podązającza tezami JosęphaRatzingera_ wskazujena reaIizaojęw doczesności
zasad,uksztaŁowanychna objalvieniu,co wprostzakładapostawęwiary. angazującejcałego
człowiekado postępo.vr'ania
wedługmiłości'któr€ j pełniaznajdujęsię w Trójjedynym Bogu.
związek pomiędzy teo|ogią,strukturamiwłaściwymipo|ityce oraz państwemzostałwięc
pomiędzyfundamentema wyprowadzonymiz niew pracy okreś|any
na zasadziefaleźności
go rozrviązaniami'dzięki ldórym czlowiek spełniawłaściwe
sobie funkcje.wedługtęgorozjednostkioraz grupy do działaniaw wymiarze
wiązania.e|eftentynaturyreligijnej,skłaniają
doczesnymi spotecznym.w toku badańnad nauczani€ m JosephaRatzingera/Benedykta
xVI
konkluzję, iż istniejąpewne elementyforma|ne,wspóh^?stępujące
ks. szu|ist sformułował
w obszarzereligii i w obszaże państwa'Niemniej w zakresietreści(a więc przedmiotu)nie
granic obu tych obszarów.ZamierzeniemBoga, co legitymizde naukaobsposób utoźsamić
jawiona,jest jednak pokojoweodniesjeniereligji do państwa.poIegającena współpracyobtl
\łymiarówdla dobra konkrętnięb}tującegoczłowieka'Zakwestionowanietego typu pokojo.
wej rclacji zachodziw sluacjach nadinterpretacji,
mającejmiejscepodczasabsoIutyzowania
jak
pode.jmowanych
takich czynników,
doczesność.
rozum czy dorażność
działań.skajne
przeja$? inteĘretacjiwskazanychelementównie tylko burząBoZy ład,a|e w rzeczywistości
podmiotowości
stanowiąprzejawyzakwestionotvania
ob}'wate|itworzących państwo.Tema.
_
przez
ta
ks.
w
tyka zostałazawarra
szulista trzecim i czwań}m rozdzialepracy.określając
_
na podstawiepog|ądówRatzingera państwow porz4dkuzbawczym' wskazujeon na dobro,
posiada.jące
swoje uzasadnieniei ce| w Bogu. Trudno przeoczyćwręcz nararcającesię zamięnniestosowanieterminów:społeczność
państwoiwspólnota do tej samejrzęczywistości
_
(s.
wej
29] i 293)' co chociafby z powodu wspominanychróżnic i Potrzebyzachowania
granicmiędzyreIigiąa polityką_ domagasię głębszego
wyjaśnienia.
Zaskakujerównieżbrak
odniesieńw teologii państwa(rozdz.III) do źródełbiblłnychrv kwestii powstawaniai rozu.
mieniapaństwowości
oraz re|acjitęgoprocesudo idei naroduikwestiiprawa'
Przedstawionyw pracy proces realizacjiw doczesności
zasad ukształtowanych
na objawieniu zaktadanie ty|ko pokojoweodniesieniereIigii do państwa'ale współpracęw konkretnych rozwiązaniach.opartąna wcześniej
dokonanejrefleksjina tematKościoła.
Taka współ.
pracapowinna być opartana _ ponownieprzywołanym_ priorytecieosoby |udzkiej.Na tej
podstawiezostaływ)tyczone zasadyfunkcjonowaniapaństwa.takiejak: dobro wspó|ne.solilv nich miłościisprarvied|irvości'
darność
ipomocniczość.z podkreśleniem
w teo|ogicznej
perspektywiesłusznieodnoszonychdo misteriumpaschalnegoJezusa(s. 299),co możnabyło
jeszcze rozwinąó.I tu pojawiająsię konketne modelepaństwa:realizowanegopŹez społepaństwolaickie i państwoprawa.we wszystkich tych koncepcjach
czeństwoob}'wate|skie'
rozpatryavane
są następniesposobyzastosowania,oplacowanychwcześniejw nauce o KościeleBenedyktaxVl' rofwiązań.w tym kontekśoie
analizowanyjesttakżesposób spIawowania władzyw państwie,lv nawiązaniudojej pochodzen!aod Boga i !ŹnaniuprzezJosepha
jako najbardziejsprzyjającegozaohowaniugodności
Ratzingerasystemudemokratycznego
osoby ]udzkiejoraz wynikającychz niej wartości'ocz)avjściechodzi o systemdemoklatyczny, zbudowanyna fundamencieetycznym,który możebyć zakorzenionyty|ko w religii. Jak
podk'eślaks' szulist, zajmującysię państtvemw refleksji wiary Benedykt XVI, nie pomija
12

kwestii gospodarczych,posiadającychswój fundamentw ochroni€ osoby ludzkiej i wyzwala.
niujej akt1'wności
w celu przemianyświata.
w czwańym rozdziale książki Autor jakby potwierdza,podkeślanąw kazdej osobie
ludzkiejsiećrelacjiz drugimi,przenosfącjąw wymiar międzypaństwowy.Podobniejakoso.
by' równieżposzczegÓlnepaństwanie istniejąsamodzielnie.Ukazując państwajako tworzące, wedługzamiaruBożego,jedną rodzinęludzką,Benedyktxvl wskazujena cztery zasady
ich właściwej
współpracyw tej lodzinie' chodzi o dari za.azęmzadaniepokoju.Pokój został
jako
ukazany
dar Boga a zachowującygo człowiękrozwija się w zakresie pż},rodzonyrn
i nadprzyrodzonym.
Niekóre jednak fragmentytej częścipracy nie uwzględniająpojawiająprob|emówi naduŹyćw końtekście
cych się w rzeczywistości
formułowanych,
dośćoptymi.
stycznychopinii. Przykłademjest właśnie
rozumieni€ pokojujako dziełaBożegoi ludzkiego
w Unii Europejskiej(s' 406).zdaje się to nieco usprawied|iwiać
zamieszczonaw przypisie
dośćodległaod współczesności|itemtura.ze zfoznmiałychwzględów nie mogła ona
urvzględniaćrysującychsię obecniew Unii Europejskiejtendencjiminima|izowania,a wła.
w jej odniesieniudo rzeczyrvistości
ściwieograniczaniapodmiotowości
naroduieksponowa.
_
nia wpb'tvów niekoniecznieuwzględniającychre|acjewłaściwe
wspólnocie,ponieważpomłaiącychrzecz).wistość
osoby struktur,.europejskiego
superpaństwa''.
KoIejneze wskaptzęzwyciężanie
posiadającę
personalistyczną;
zanychzasadb:
ubóstwa,
naturę
kwęstiaeko.
logiczna(chodzi o ekologięwobec człowiekai wobec natury);wreszcie globaIizacja,z uka.
zaniemszansw związku z tym procesem'a|ei rys!łącychsię zagrożeń.
Podsumowującpo\ł}ższereflęksjęna temat profesorskiejmonografii ks' szulista, po.
święconej
teologii państwaw pismachJosephaRatzingera,którcj źródłemjest eklezjologja
BenedyktaxVI, należyzwrócić uwagęna starannepodkreś|anie
nienaruszalnejgranicymiędzy wspólnotąrviarya strukufami państwowymi.Jej zachowanie_ co w pracy wyfaźniezo.
_ gwarantujewłaściwą
stało$yartykułowane
ocenęi rozumieniejedneji drugiejrzęcz)'wisto.
ści.w tym jednak Autol nie bez wpł}$,uszerokoomawianychkwestii ek|e2jo|ogicznych,
nieco idealistyczniopostrzegapaństwo,przypisującmu niejako cechy które w tej rzeczywi.
stościsą bardzotrudnedo osiągnięcia'Chociażbyze względuna cele jakie wyznaczasię powstającymwjęgo ramachstrukturomizę względuna środki(narzędzia)jakimi dysponujędo
ich osiągnięcia.Na uznanienatomiastzas|ugujedokonanaw pracy na wielu poziomachanaIi.
jego docze.
za różnychform sfużbyczłowiekowi,jaką państwopełniw zagospodarowaniu
sności'Najlepiej,gdy respektujezasady mora|nei Prawo Bożę,któ.e nie są dostępnepoza
religią,a w pracy zostałyukazanejako nie tylko najbardziejukonkretnionew Kościele,a]e
potrzeró'Vniężjako\łzorcoweprzez eklezjalnęrozstrzygnięcia'wszystko to tylko podkreś|a
polityce
polityki'
ik)'tycznej r€ f leksji na temat
dokonywanej
bę uwzględnianiare|igii w
z perspektlly wiary. A zgodniez fundamenta|nym
tozwiązanięm,zaploponowanyńw mo.
na wzór doświadnografii,nie tylko oceny, ale ró\\'ni€ ż budowaniastrukturpaństwo\rrych,
czenia wspó|notyKościołai właściwych
temużrozwiązań.Innymi słowy.Potrzębyrczróż'nianiare|i8ii i po|itykiw ich róznych funkcjachi ce|ach.a|e bez szkodliwejdla jednej i dfu.
giej -jak moznaodczyać przeslaniętej pracy_ separacji.
5. Wniosek
Przedstawionydo oc€ n y dorobeknaukowy ks. dm hab. Januszaszulista, prol UMK
w Toruniuorazjego książkaprofesorskapt. ,,Teologiapaństwaw pismachJosephaRatzingem (Benedyka xvl)',, pozwala stwierdzić,że Kandydatdo naukowegot}tułuprofesora,jest
dojżałymnauko\łcem.Nie tylko dobrze poruszającymsię w bardzo tfudnych, złożonych
- gdyŹtakie sąwłaśniejego
interdyscyplinamych
zagadnieniach
zainteresowan'a
i najczęściej
_
jego
własną
drogę
naukową'zna.
i laki charaktermają
badaoia ale równjeżwytyozającym
jak
zafówno katolicką naukę spoleczną,
i teoIogiędogmatyczną.
cząco dowartościowującą

od samegobowiem początkujego nauko*Ych zaintęresowańi w pierwszych.ukazujących
się publikacjach.będącychowocem wnikliwych badańianalif. te dwie dyscyPliny są z po.
Przy czym nie chodzi tu ojakąkolwi€ k
wodzeniemprzez nięgo uprawianei zaraz€ m łączone.
im
powierzchowność'
Korzystanięprzęz ks' szulista z właściwych
kompilację'tym bardziej
metodoIogiii narzędzima miejsceprzy okazji bardzokonkrctnychprob|€ m ów, których rozwiązy'lvanie_ dzięki temu - wykacza poza jednostronnei tylko teoretyczne(oz}łłażania'
Umożliwia to Kandydatowi dobrze opanowanafl|ozofla,zwłaszczaontologia, gruntownie
reflęksjawiary. w centrumswoich
przyswojonepodstawynauk społecznychi systematyczna
badań ks. SzlLlist stawia |udzką osobę idzięki wspomnianym.\\ysokim lLmiejętnościom
ale
w różnych dziedzinach nauk' rozpatrujeją wielowymiarowo,nie tylko podkreślając'
j
aksjolo\łlmiar ontologiczny
się lv niej i uzupełniający
i ukazującjakodowaltościowujący
oraz spoleczny.Praca profćsorskato
giczny;jednostkowy_ indywidualny,tożsamościo\ry
uwieńczeniejego dotychczasowychbadańi osiągnięć,dzięki którym dokonuje
rzecz}.wiście
ale i potrzebę
trudnęjrecepcjjpoglądów JosephaRatzingęra.ukazującnię tylko słuszność.
sięganiapo argumentyteo]ogicznę'\\.tym zwłaszczaeklezjologiczne,w rozwiązlvaniu kwe.
stii społecznych'
dydaktycznai organizacyjnaKandydata'Poza tym
Na uznaniezasługujedziałalność
w pface redaktorskiei konfeaktlvnośćwydawnicza.Podkleślićnalężyjegozaangażo\łanie
renc,jenaukowe,w których uczestniczyjakoprelegęnti którymi kierujejako ich organizator'
Ks' Szulist w)promowałtrzechdol(torów,dwudziestuczterechmagist.ów i byłreoenzentem
jego działalność
ocenęzasługuje
prac dokto$kich (4) oraz magisterskich(32)'Na naj\Ę,ższą
naukowa' nie ograniczającasię do Znanychośrodkównaukowychw kraju, ale swobodnie
i z sukcesamiroz\\jjanapoza granicamikĄu. Prowadzonebadanianaukowezaowocowa'ły
wieloma publikacjami monografiami.pracami zbiororv.vnriiaĘkułami. wydawanymi
w różnychczasopismachnaukowych,zarównojeślichodzi o ich rejonizacjęjaki tematykę.
na uwadze.z głębokimprzekonaniemzrt'racamsię do Wysokiej RaMając po.'r'yŹsze
dy wydziału TeologicznegoUniwers}1etuMikołaja Kopemika w Toruniu, o wystqpienie
z wnioskiemdo CentralnęjKomisji ds' stopni i T)'tułówNaukowych' o nadanięks. dr hab'
Januszowiszulistowi t)'tułunaukowegopro|esoranauk teologicznych,na który w pełnizasłusule.

f >r"l,U

KS l-dward i!renKrewlcz

'1,4

